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Till bolagss ämman i HCL Sweden AB, org. nr 556551-6068

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HCL Sweden AB för räkenskapsåret 2019-04-01-2020-03-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av HCL Sweden ABs finansiella ställning per den 31 mars 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för räkenskapsåret enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till HCL Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018-04-01-2019-03-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad den 29 juni 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för HCL Sweden AB för räkenskapsåret 201904-01-2020-03-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till HCL Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 31 augusti 2020
KPMG AB

Anders Taaler
Auktoriserad revisor
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i HCL Sweden AB org. nr 556551-6068

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2019-04-01--2020-03-31 i appendix och
för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt
uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 31 augusti 2020
KPMG B

nders Taaler
Auktoriserad revisor
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ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 april 2019 -31 mars 2020

Styrelsen för HCL Sweden AB avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2019 31 mars 2020.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt
Under räkenskapsåret 2019-2020 uppgick Bolagets intäkter till 353 946 KSEK, jämfört med 384 672 KSEK
föregående år. Vinsten efter finansiella poster uppgick till 15 032 KSEK, jämfört med en vinst på
12 155 KSEK föregående år.
Verksamheten
HCL Sweden AB ("Bolaget/HCL") är ett svenskt aktiebolag (organisationsnummer 556551-6068) som är
helägt dotterbolag till HCL Great Britain Limited, med säte i Storbritannien (organisationsnummer
3299523), vilkef slutligen innehas av moderbolaget HCL Technologies Ltd. Bolaget har varit verksamt på
den svenska marknaden sedan januari 1998. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom
områdena informationsteknologi och ingenjörstjänster.
Översikt av verksamheten
Bolaget förnyade och expanderade sina affärer med flera av dess största kunder och etablerade flera
väsentliga nya kundrelationer.
Förväntningar på framtida utveckling
Efterfrågan på bolagets tjänster förväntas ligga på en stabil nivå under räkenskapsåret 2020-21.
Risker och osäkerheter
Mjukvarubranschen bedrivs i en dynamisk och konkurrenspräglad miljö som karakteriseras av snabbt
förändrad tekriologi och irmovationer som ständigt påverkar konventionella affärsmodeller. Bolaget
risker är exponering mot valutarisk och •kreditrisk. Bolaget har infört kontrollrutiner för att minimera
dessa risker.
Förändringar i eget kapital
Reservfond

Aktiekapital
Ingående balms (10 000 aktier med
kvotvärde 10)
Resultatdisposition
Årets resultat
Utgående balans

1

Balanserat
resultat

100

15

102 622
10 983

100

15

113 605

Årets
resultat
Förlust
10 983
(10 983)
9 938
9 938

HCL Sweden AB
Organisationsnummer 556551-6068
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)

Erkännanden
Styrelsen vill uttrycka sin uppskattning för de anställdas bidrag fill Bolaget under året. Bolaget har uppnått
imponerande tillväxt genom kompetens, hårt arbete och stöd från anställda på alla nivåer. Styrelsen vill tacka
Bolagets kunder, klienter, leverantörer och andra affärspartner för deras fortsatta stöd till Bolagets tillväxt. Styrelsen
vill även tacka myndigheterna och de finansiella institutionerna för deras samarbete och assistans till Bolaget.
Femårsöversikt

Nettoomsättning
,
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet, % *
Rörelsemarginal, % **
Avkastning eget kapital, % ***
Antal anställda ,

2019/20
353 946
15 032
262 608
47.1
3.1
8.0
52

2018/19
384 672
12 155
312 555
36.4
2.0
9.7
61

2017/18
510 832
16 088
248 428
41.4
4.1
9.2
74

2016/17
766 326
43 386
336 615
43.2
3.4
22.2
78

2015/16
681 809
50 062
514 202
21.6
6.8
35.0
118

* Soliditet, % avser Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
** Rörelsemarginal, % avser Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen
*** Avkastning pä eget kapital, % avser Nettoresultatet i procent av justerat eget kapital
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

31 mars 2019

Balanserat resultt
Årets resultat
Totalt

113 605
9 938
123 543

Disponeras så att
i ny räkning övrföres
Totalt

123 543
123 543

För bolagets resultat och finansiella ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning avseende
31 mars 2020 och 31 mars 2019.
Hållbarhetsrapport
I enlighet med Årsredovisningslagen bar bolaget upprättat en hållbarhetsrapport. Bolaget har upprättat en rapport
som är skild från årsredovisningen, se bilaga 1. Hållbarhetsrapporten har lämnats till revisor tillsammans med
årsredovisningen.

HCL Sweden AB
Organisationsnummer 556551-6068
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)

COVID-19 Påverkan
I början av mars 2020 spreds utbrottet av COVID-19 från Asien till resten av världen. Regeringar världen över har
vidtagit drastiska åtgärder för att kontrollera sjukdomen och den senaste utvecklingen visar de allvarliga
konsekvenser som detta har på den globala ekonomin, inklusive olika sektorer inom lokala ekonomier. Vi förväntar
oss också att påverkan av COVID-19 blir begränsad då organisationen arbetar virtuellt för att prioritera våra
anställdas säkerhet, garantera verksamhetens kontinuitet och uppfylla våra kundåtaganden.
Med hänsyn till den mycket höga osäkerheten kring sjukdomen kan de eventuella finansiella konsekvenserna för
tillfället inte tillförlitligt uppskattas och ledningen kommer att följa utvecklingen noggrant. Baserat på
känslighetsanalys och våra kassaflödesprognoser förväntar vi oss dock att företaget kommer att kunna hantera
eventuella tillbakagångar. Baserat på det ovannämnda, vår nuvarande kunskap och tillgänglig information förväntar
vi oss därför inte att detta utbrott kommer att påverka företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.
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RESULTATRÄKNING
För räkenskapsåret som upphör 31 mars 2020

1 april 2019
31 mars 2020

Nettoomsättning

Not 2

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Not 3
Not 4

Övriga rörelsekostnader

Not 5

1 april 2018
31 mars 2019

353 946

384 672

353 946

384 672

(192 870)

(215 838)
(128 960)
(22 016)

(130 779)
(16 837)
(2383)

(10 221)

11 077

7 637

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
- Från koncernbolag
- Från bolag utanför koncernen

1 285
20

1 429
277

Kursdifferenser

2 747

2 814

( 97)

( 2)

15 032

12 155

(5 094)

(1 172)

9 938

10 983

Räntekostnader och liknande resultatposter
- Från bolag utanför koncernen
Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Not 12

Årets resultat

4
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31 mars 2020

BALANSRÄKNING

31 mars 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Not 4

18 753

34 978

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattetillgångar

Not 12

46

103

18 799

35 081

36 614
157 137
3 407

45 712
106 997
2 242

9 941
389

18 925
4 619

207 488

178 495

36 321

98 979

Summa omsättningstillgångar

243 809

277 474

SUMMA TILLGÅNGAR

262 608

312 555

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Aktuell skattefordran

Not 7

Not 8

Kassa och bank

5

c)1

HCL Sweden AB
Organisationsnummer 556551-6068

(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)

31 mars 2020

BALANSRÄKNING

31 mars 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER
(Belopp i SEK)

Not 9

Eget kapital
Bandet eget kapital:

100
15

100
15

115

115

113 605
9 938

102 622

123 543

113 605

123 658

113 720

2 701
61 891
17 348

3 677
131 878
12 806

57 010

50 474

Summa kortfristiga skulder

138 950

198 835

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

262 608

312 555

Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital:

Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

10 983

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Not 10
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Kassaflödesanalys
För räkenskapsåret som upphör 31 mars 2020

1 april 2019
31 mars 2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar

Not 4

Orealiserade kursdifferenser,
förluster/(vinster)
Förlust från avyttring av materiella tillgångar
Erhållen ränta '
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Realiserade kursdifferenser,
vinster/ (förluster)
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 april 2018
31 mars 2019

11 077

7 637

16 837

22 016

2 747

2 778
23

30 661
1 305
( 806)

32 454
1 707
(7 075)

31 160

27 086

(33 225)

13 123

(59 885)

54 323

(61 950)

94 568

684
(1 295)

(5 851)

(611)

(5 851)

(97)
(97)

(2)

(62 658)
98 979

88 715
10 264

36 321

98 979

36

Investeringsverksamheten
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Not 4
Not 4

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Erlagd ränta
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nettoförändring i kassaflöde
Likvida medel vid årets början

Not 8

Likvida medel yid årets slut
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Noter till de finansiella rapporterna
Not 1: Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning (1<3).
Koncernförhållanden
HCL Sweden AB är ett helägt dotterbolag till HCL Great Britain Ltd, med säte i England. HCL Great
Britain Ltd ingår i en koncern där HCL Technologies Ltd, med säte i Indien, upprättar
koncernredovisning för den största koncernen.
Av totala inköp och försäljningar mätt i kronor avser 76 % (föregående år 76 %) av inköpen och 42 %
(föregående år 34 %) av försäljningarna korkerninterna transaktioner.
Uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar av styrelsen som kan ha en betydande effekt på redovisade belopp i
årsredovisningen är begränsade till uppskattning och bedömning av nyttjandeperioden av
anläggningstillgångar.

Intäktsredovisning
Mjukvaru tjänster

Intäkter från mjukvarutjänster består av intäkter från rörliga avtal (baserade på tid och material) och fasta
prisavtal. Uppdrag med rörliga prisavtal intäktredovisas i takt med -akt arbetet utförs. Upparbetad ej
fakturerad intäkt tas i balarisräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i
posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt".
Bolaget vinstavräknar uppdrag till kast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. succesiv vinstavräkning. Vid
beräkningen av upparbetad vinst har fär'digställandegraden beräknats som nedlagda kostnader per
balansdagen i relation till de totalt beräknade kostnaderna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan
redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten "Upparbetad men ej
fakturerad intäkt". Den kumulativa effekten från förändring i uppskattningarna som ligger till grund för
den successiva vinstavräkningen bokförs i året som förändringen kommer till Bolagets kännedom.
Reserver för förväntade kundförluster görs under året då en förlust blir sannolik baserat på
uppskattningar vid det dåvarande datuniet. Intäkter från försäljningen av licenser för användandet av
mjukvaruapplikationer intäktförs när rätten till licensen överförs. Intäkter från årliga tekniska
supportkontråkt intäktförs på pin rata-basis över perioden då tjänsterna utförs. Intäkter från
intäktsdelningskontrakt intäktförs när rättigheten till att erhålla sådana intäkter har uppstått.
Infrastrukturtjänster

Intäkter från Infrastrukturtjänster 'härleds från både rörliga och enhetsbaserade prisavtal. Intäkterna
redovisas när relaterade tjänster är utförda enligt särskilda avtalsvillkor. I de fall då flerleveransavtal
föreligger, där 'intäkterna inte kan tilldelas till särskilda leveranser i ett avtal, redovisas avtalet som en
enda leverans. Intäkterna redovisas, enligt successiv vinstavräkning som följer prestationsmönstret av den
övervägande delen av tjänster i avtalet eller uppskjuts till den sista leveransen har fullgjorts.
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Leasing
Bolaget som ledsinggivare

Då de ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått
till leasingtagar' en klassificeras avtalet som finansiell leasing. Bolaget redovisar dessa avtal som
operationella leasingavtal i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 20121
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till
leasingtagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som Bolaget är leasinggivare
för redovisas som anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar beroende på när leasingperioden
avslutas. Leasingavgiften fastställs årligen'och redovisas som en linjär kostnad över leasingperioden.
Bolaget som leasingtagare

Bolaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättning till 4nstä1lda

Ersättningar till anställda avser allå typer 'av ersättningar som Bolaget lämnar till de anställda. Bolagets
ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter
avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter
avslutad anställning avser avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras
planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att
betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Avgiftsbestämda planer definieras på samma sätt som alla
andra pensionsflaner. Bolaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Kostnader för avgiftsbestämda planer redovisas som
en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Omräkning av poster i utländsk valuta

•

Fordringar oh skulder i • utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och
kursförluster p4 finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Skatter

Totala skatter 6estår av aktuell skatt och uppskjutna skatter. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom
när den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital. I så fall redovisas skatteeffekten
av transaktionen direkt mot eget kapital.
Aktuell skatt

,

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt Som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
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Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för .framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Dessa
redovisas med balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skattefordringar och
uppskjutna skattefordringar för temporära skillnader som uppkommer baserat på skillnader mellan
bokfört värde och skattegränsvärde för tillgångar och skulder samt för andra skattemässiga justeringar.
Uppskjuten skattefordran redovisas endast efter uppskjuten skatteskuld om dessa kan lösas med
nettobetalning. Uppskjuten skatt beräknas utifrån skattesatsen på balansdagen. Effekten av förändringar i
skattesatsen redovisas i den period då förändringen är lagstadgad. Uppskjutna skattefordringar reduceras
till den del att det inte är annolikt att den underliggande skattefordran kommer att realiseras inom
överskådlig framtid.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar (om tillämpligt).
Det avskrivningsbara beloppet består av anskaffningsvärdet reducerat med det uppskattade restvärdet,
om det är betydande. Avskrivningarna utförs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider används:

Detaljer
Datoreg
Elektriska installationer
Inventarier
Nätverksutrustning
KontorSutrustning
Mjukvara

Nyttj andeperiod
4-5
10
7
5
5
3

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas initialt och tas därefter upp till anskaffningsvärde.
Fordringar och skulder
Om inte annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till lägst av anskaffningsvärdet och det belopp
som förväntas erhållas för att reglera fordran. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas till
upplupet anskaffningsvärde efter den första redovisningen. Övriga skulder värderas till det belopp som
förväntas betalas för att lösa dem. Övriga tillgångar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges
ovan.
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2. Nettoomsättning

1 april 2019
31 mars 2020

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt
följande:
Sverige
USA
Övriga

3. Anställda och personalkostnader

1 april 2018
31 mars 2019

299 014
22 428
32 504

325 569
4 636
54 467

353 946

384 672

1 april 2019
31 mars 2020

Medelantalet anställda:
Kvinnor
Män

1 april 2018
31 mars 2019
5
47

5
56

52

61

Bolaget hade 2 (2 förra året) styrelseledamöter per balansdagen, alla är män.
1 april 2019
31 mars 2020
Löner och andra ersättningar:
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

1 april 2018
31 mars 2019

85 604

92 945

85 604

92 945

Övriga anställda

19 332

12 668

Övriga sociala kostnader

25 843
45 175

23 347
36 015

130 779

128 960

Pensionskostnader för:
Styrelse och verkställande direktör

Summa sociala kostnader

Summa löner, ersättningar, pensioner och sociala kostnader

11
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4. Materiella anläggningstillgångal.

31 mars 2020

Inventarier, maskiner och installationer:
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Årets försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvården
Ingående ackuMulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
5. övriga rörelsekostnader

257 698
1 295
(826)

252 086
5 851

258 167

257 698

(222 720)
(16 836)
142

(200 920)
(22 016)
216

(239 414)

(222 720)

18 753

34 978

1 april 2019
31 mars 2020

Kursdifferenser, vinst/ (förlust) hänförliga till rörelsen

6. Arvode till revisorer

31 mars 2019

(2 383)

1 april 2019
31 mars 2020

KI'MG AB (C.Y.) / Ernst & Young AB (P.Y.)
Revision
Revisionsverksamheten utöver revisionsarbetet

200

(239)

1 april 2018
31 mars 2019
(10 221)

1 april 2018
31 mars 2019
235
30

200

7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

31 mars 2020

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

8. Kassa och bank

424

9 636
9 941

18 501

36 320
36 320

12

31 mars 2019

305

31 mars 2020

Kassa och bank
- Banksaldo

265

18 925
31 mars 2019

98 979
98 979

HCL Sweden AB
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9. Eget kapital
Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Reservfond

Ingående balan9 (10 000 aktier med kvotvärde 10)
Resultatdisposition
Årets resultat
Utgående balans

Balanserat
resultat

100

15

102 622
10 983

100

15

113 605

10. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

31 mars 2020

Upplupna löner, semesterlöner och sociala kostnader
Arvoden, konsulter och revisorer
Övriga upplupita kostnader
Förutbetalda intäkter

11. Leasing

10 983
(10 983)
9 938
9 938

31 mars 2019

29 740
207
25 331
1 732

40 508
265
7 386
2 315

57 010

50 474

1 april 2019
31 mars 2020

Leasinggivare
Intäktsförda leasingavgif ter avseende operationella leasingavtal

Årets
resultat

1 919

1 april 2018
31 mars 2019

1 919

Framtida minititileasingavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom 1 år
Mom 1-5 år
Senare än 5 år
Totalt
Leasingtagare
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

100 883

1 919
3 518

100 883

5 437

1141

1 431

Framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal
Skall betalas inom 1 år
Skall betalas inom 1-5 år
Skall betalas senare än inom 5 år
Totalt

13

75
150

75
225

225

300
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Bolaget har leasat ut sina tillgångar under operationell leasing och har även leasat tillgångar som har
andrahandsleagats vidare till kunder. Bolagets egna tillgångar som leasats ut är inkluderade i materiella
anläggningstillgångar och äi föremål för avskrivningar.
Fordringar gentemot kunder för leasingavgifter bokförs som leasingintäkter och fördelas jämnt över
leasingperioden. Ränteintäkter hänförliga till leasingavtal intäktförs jämnt över leasingperioden.
Leasingkostnader
leasingperioden.

till

leverantörer

kostnadsförs som

rörelsekostnader

och distribueras

1 april 2019
31 mars 2020

12. Skatter
Skatt på årets resultat
Justering av tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt på temporära skillnader
Redovisad skatt
Avstämning aVi effektiv skattesats
Resultat före skatt
Skatt på resulOt före skatt baserat på aktuell skattesats (22 %)
Skatteeffekt av:
Icke avdragsgilla nedskrivningar
Övriga icke avdragsgilla kostnader
Justering av tidigare år
Övriga
Redovisad skatt
Effektiv skattesats
,

över

1 april 2018
. 31 mars 2019

5 075
( 39)
58
5 094

2 881
(2 215)
506
1 172

15 032
3 217

12 155
2 674

1 874
( 39)
42
5 094
34%

528
182
(2 215)
3
1 172
10%

Uppskjutna skMetillgångar
31 mars 2020
103
( 57)
46

Ingående bala,ns
Avsättning till reserv för osäkra fordringar
Utgående balans

14
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13. Pantsatta tillgångar och ansvarsförbindelser
Bolaget har inga ansvarsförbindelser eller pantsatta tillgångar under innevarande år eller föregående
räkenskapsår.
14. Koncernförhållanden
Bolagets moderbolag är HCL Technologies Limited, ett bolag med säte i Indien.
Koncernredovisning i vilken HCL Sweden AB ingår har upprättats av HCL Technologies Limited, Noida,
Uttar Pradesh, Indien. Koncernredovisningen kan erhållas från HCL Technologies Limited, Noida, Uttar
Pradesh, Indien. HCL Techologies Limited företagsnummer är L74140DL1991PLC046369.
15. Efterföljande händelser
Utdelning

i

Styrelsen föreslog aktieutdelning till företagets aktieägare under året. Men med tanke på den osäkra
ekonomiska situationen i landet och resten av världen till följd av pandemin beslutade styrelsen att det
var mest välbetänkt att spara kontanta medel. Styrelsen bestämde sig för att återkalla sitt beslut att betala
utdelning.
Covid-19 Påverkan
Det aktuella utbrottet av Covid-19 (coronavirus) fortsätter att påverka den globala ekonomin och
marknaderna. Utbrottet har hittills haft begränsad påverkan på vår verksamhet. Vi har kunnat leverera
våra tjänster utan avbrott och vi har för närvarande inte sett någon betydande förändring i efterfrågan.
Därför är vår tjänsteleverans intakt och vår likviditet förblir stark. Men Covid-19 skulle framöver kunna
ha en negativ inverkan på våra medarbetare, vår verksamhet samt marknadens efterfrågan och likviditet.
Vi kommer att 'vidta alla nödvändiga åtgärder för att hålla vår verksamhet igång och, viktigast av allt,
skydda våra anställda, leverantörer, kunder och övriga intressenter.
Baserat på vår nuvarande kunskap och tillgänglig information förväntar vi oss inte att Covid-19 kommer
att påverka vår 'förmåga att fortsätta verksamheten.
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16. Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

31 mars 2020
113 605
9 938
123 543

Disponeras så att

123 543
123 543

i ny räkning överföres
Totalt

Stockholm Aug 18, 2020

Shiv Kumar Walia
Styrelseledamot

Subramanian Gopalakrishnan
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats
av KPMG AB
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ders Taaler •
Auktoriserad revisor
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